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 لث الفصل الدزاس ى الثا الدزض العاشس
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همَّ صّلِ وطلم وبازن، على عبدن وزطىلً محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابخه أحمعين، وعلى من جبعهم بإحظاٍن إلى ًىم الدًن

         

 .باب الهبت             

:  أعىذ باهلل من الشيطان السحيم، باب الهبت}

وهي جمليً املاٌ في الحياة بغير عىٍض، وجصح باإلًجاب واللبٌى والعطيت امللترهت بما ًدٌ عليها، وجلصم باللبض، وال ًجىش 

 فيرحع فيها، إال الىالد في ما ٌعطي ولده» :صلى هللا عليه وطلم-السحىع فيها، للٌى زطٌى هللا 
ً
 {.«ال ًحل ألحٍد أن ٌعطي عطيت

  ذطج ممل وملن  فس الىفملا ومللىصُة، وببغي ـىٍو، ًذطج ثتمًُ اإلاملٌ  ي االُملا  بغي ـىٍو : هيالهبة ًُ ، و الحتمًُ لمتملٌ  ي االُملا 

، وثصح 
ً

مل، ئًجملًبمل وكبىًل
ً
، والفعُة اإلالتيهة بتمل ًسٌ ـلى شلً، ٌفجي ثصح لفؽ ممل وملن  فىٍو ومللبُق، وثصح بملإلًجملب واللبٌى

 
ً

ة ممع ىة ثسٌ ـلى  ن اإلاطاز  بمل الفعُة، ًل  غيرمل ومللفملٍض  بلٍط
ً

. ئشا وملهد ففع

 ىمل شلً ـىس حتهىض  رل الفمم َِّ ، واػحسلمىمل ـمُه  ي السضغ وثمعم بملللبض، فاشا لم ًىً رمَّ كبٌض، فان الهبة ًل ثمعم هتمل ب

ألاصل  ن الهبة ًل ًجىظ الطحىؿ فيبمل ئًل ألاب  ي ممل ٌفعي ولسه، وشلً إلامل " وًل ًجىظ الطحىؿ فيبمل ئًل ألاب: "اإلاملض ي، ووكفىمل ـلى

 ،«العائد في هبخه، واليلب ًليء، ثم ٌعىد في كيئه»: صلى هللا ـمُه وػمم-كملٌ الىبي - ضض ي هللا ـنبتمل-ربد ـً ابً ـبملٍغ 

 ي ِالملق االسًث  ي آدطه، - صلى هللا ـمُه وػمم-ورصا الخشبُه، جشبٌُه بمٌُغ، زاٌ ـلى جشيُق رصا الصيُق، ولصلً كملٌ الىبي 

 .«ليع لىا مثل الظىء»: كملٌ

  وكس ادحمف الفلهملء  ي حىم الطحىؿ  ي الهبة مً  غي ألاب ظبًفمل؛ ألن ألاب ػُأجي  هه مؼخمًجى  ي ممل ٌفعي  بىملءه، فملاجتهىض

 بملالسًث اإلاحلسم، ورصا كىيٌّ ؼملرٌط مً الاػحسًلٌ  ي االسًث، وئهتمل شرب  بى حىُفة ئلى 
ً

شربىا ئلى ـسم ااجىاظ، اػحسًلًل

طاحىاظ الطحىؿ  ي الهبة، : صلى هللا ـمُه وػمم-، ـً الىبي -ضض ي هللا ـىه-  وشلً إلامل ُضوي ـىس ابً مملحه، ـً  بي رٍط

ثب منها» ًُ رِب منبمل، ،«الىاهب أحم بهبخه ما لم 
ُ
 فاشا وملهد ـلى ػبُل الهبة، ولِؼد ـلى ػبُل اإلافملوضة، ألهه ئشا  

، اللصس مً رصا  ن  بمل حىُفة 
ً
ى  ي االلُلة ربة ؼمَّ

ُ
، فع ًجىظ ـىسئٍص، فع ج

ً
- ضحته هللا جفمللى-واهحلمد ئلى  ن ثيىن مفملوضة

ظ الطحىؿ  ي الهبة، ممل لم ثىً لصي ضحٍم؛ ألنبمل ئشا وملهد لصي ضحٍم، فان الطحىؿ ًيىن هتمل ًصهط  مل مً - ضحته هللا-حىَّ ـً هى

اللعُفة، كعُفة الطحم، فُتحىق ـىسه، هتمل رى مصرب ااجتهىض  ي ػملئط اإلاىرىبغن، مً شوي ألاضحملم و غيرم، ورصا هتمل 

، حملظ له، ورصا الىعم ظبًفمل  ي ممل ئشا 
ً
،  و ربة

ً
ؼخمجى مىه الىالس  ي ممل ٌفعي ولسه، فمللىالس ئشا  ـعى ولسه ـعُة ٌُ شهطهمل 

شطؿ الطحىؿ فيبمل، هتمل كطضهمل ئًل  ي ممل ًحفمم بمللىالس ئشا  ـعى ولسه،  ٌُ بضد الهبة وثتد، ففىسئٍص ًل 
ُ
فملاجتهىض ـلى حىاظ ك

ه  ي ربحه ـىسئٍص  . ضحـى

  صلى هللا ـمُه وػمم-، كصة الىفتملن بً  شغي إلامل كملٌ الىبي -ضض ي هللا جفمللى ـىه-وألاصل  ي رصا حسًث الىفتملن بً  شغي :

 وهحى شلً مً ألالفملػ السالة ـلى اػحفملزا الهبة  فس كبضهمل، إلامل حملء  ي رصه الطواًملت، ،«فأزحعه»:  و ًًضمل كملٌ،«فازدده»

. ضواًملت حسًث  شغي بً ػفس ضض ي هللا ـىه
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 ،ولصلً حملء  ي ألاحملزًث ألادطي ممل ًسٌ ـلى رصا اإلافجى مً ورصا ًحأهس بأن ألاب مق الىلس له ادحصملٌص ًل ًىحس مق  غيه 

 ولصلً ًفتيق ألاب ـً  غيه  ي رصا البملب،  ممل ،«أهت ومالً ألبيً»:  ي كىله- ـمُه الصعا والؼعم-ممل ممل ُضوي ـىه 

لبض الهبة مً كبل اإلاىرىب، فملاجتهىض ـلى حىاظ الطحىؿ، وشلً 
ُ
الطحىؿ كبل اللبض، فمللفلهملء لهم  ي رصا كىًلن، كبل  ن ث

وثمعم بملللبض، فببغي اللبض ًل ثمعم، وئشا وملهد  غي ًلظمٍة فمللطحىؿ فيبمل ـىسئٍص حملئٌع مق : ًحضح مً ممل شهطه اإلاإلف  ي كىله

، بل ًحأهس اػححبملبه ـىس حتهىض  رل  س  بمل مً كبُل الفهس، والىفملء بمللفهس مؼححبٌّ الىطارة، ألن الهبة  ي االلُلة إلاً ـو

 ـلى الخشسًس 
ا

ىطه ئدعفه إلامل حملء مً ألازلة السالة ـلى االث ـلى الىفملء بمللفهس، و ممل ممل ًيىن مً رصه ألازلة زالا الفمم، ٍو

م، فُحتل ـلى مً وملن رصا زًسهه، زًسهه ئدعف الفهس،  ي ممل كىله : الصي كس ٌؼحسٌ به  و اػحسٌ به البفض ـلى الححٍط

« 
ٌث

مف ،«إذا وعد أخلف» ومنبمل «آًت املىافم ثثال
ُ
 ورىصا  ًًضمل  غي شلً مً ألازلة السالة ـلى ثأهُس الىفملء بمللفهس و ن ااخ

. فُه مً صفملت اإلاىملفلغن، وهحى شلً

  ـىس االىملبمة، ادحملضرمل شُر ؤلاػعم، ًطون  ن الطحىؿ  ي 
ٌ
ًلمل مً الفلهملء، وهي ضواًة ولصلً رصه ألازلة االلُلة حفمْد فٍط

س  طز اإلامللىُة فط وا  ن الهبة ثمعم  غي حملئٍع، ورصا مصرب اإلامللىُة  ًًضمل، - هتمل  ي صىضا الهبة كبل اللبض-الـى
َّ
ولصلً اظ

مل اجتهىض  رل الفمم
ً
. بملللٌى ًل بملللبض دعف

 ؼىي بُنبم ـلى كسض مغياثبم،: كملٌ اإلاإلف ٌُ اجلىا هللا »-: صلى هللا ـمُه وػمم- للٌى الطػٌى اإلاشطوؿ  ي ـعُة ألاوًلز  ن 

 منبمل، حسًث الىفتملن بً  شغي «واعدلىا بين أوالدهم
ٌ
ُة طّىِ بينهم، اجلىا »، ورصا الصي شهطه اإلاإلف، زٌ ـمُه هصىٌص شـط

ة«هللا واعدلىا بين أوالدهم .  ورىصا مً ألالفملػ السالة ـلى وحىب الفسٌ والخؼٍى

  ة رىمل والفسٌ ًيىن ـلى اإلاصرب ورى كٌى شُر ؤلاػعم ابً ثُتُة، وشرب ئلُه  ًًضمل  فض اإلامللىُة والشملففُة،  ن الخؼٍى

 - فاشا  ـعى الصهط  لًفمل، فُفعي ألاهثى دتؼتملئة، فهصا ألن هللا كسض اإلاغياذ، ورصا ٌفجي  ن لمصهط ممل حؾ ألاهثُغن،
َ

ع - حلَّ ـو

ة  بصا الىحى، وكس شرب  كؼم ؤلاضذ  بصه الصفة، ورى  ـسٌ الفملزلغن وكؼتحه ًل  ـسٌ منبمل، ولصلً وملن الفسٌ والخؼٍى

ة  ي بملب الهبملت ثذحمف ـنبمل  ي اإلاغياذ، ولصلً ًيىن لمصهط ممل ألاهثى، فاشا  حتهىض الفلهملء ئلى ؼملرط الىص، و ن الخؼٍى

 ئشا وملن ػُفعي الصهط ممل ًححملج ئلُه 
ً

 ـعى الصهط  لًفمل، ٌفعي ألاهثى  لًفمل، ورصا ًبحث ظبًفمل  ي  غي الىفلة الىاحبة، فتمع

 ،
ً
ححملج  ن ًسفق  حطا  ئلى السضاػة، ٍو

ً
مً مصطوٍف، فطبتمل ًيىن رصا اإلاصطوف  هثي مً مصطوف ألاهثى، ًححملج  ن ًصرب ممع

، ورىصا، فمللىفلة ثيىن بملإلافطوف
ٌ
. وضبتمل ًححملج ئلى  ن ًصطف ـلى الؼُملضا ئشا مفه ػُملضا

  مل إلاصرب
ً
اللصس رىمل فُتمل ًحفمم بمللهبة مق ألاوًلز، ممل ظاز ـلى الىفلة الىاحبة، ورصا هتمل شهطهمل اإلالطض رىمل بحؼب اإلاغياذ دعف

، «اجلىا هللا واعدلىا بين أوالدهم» وشهطهمل  ن ألاصل  ي رصا حسًث الىفتملن حتهىض الفلهملء الصًً ٌؼىون الصهط ممل ألاهثى،

م ثفضُل  فضهم ـلى  فٍض، و ًًضمل وحىب ؤلاهيملض ـلى مً فضل  ورصا االسًث زٌ ـلى وحىب الفسٌ بغن ألاوًلز، وثحٍط

ة  ي الفعُة  و  ي الهبة بغن   فض ألاوًلز ـلى  فض، إلامل  ي شلً مً االُف والؽمم، ورصا هتمل شهطهمل بىملًء ـلى وحىب الخؼٍى

ٌٌ كىيٌّ ًسٌ ـمُه ؼملرط الىص، ورى  ًًضمل ػبٌب لمبي وزفق ممل ًلق  ي الىفىغ بغن ألاوًلز مً الشلىملء  ألاوًلز، ورى كى

. والببضملء

 وئشا كملٌ لطحٍل  ـتطثً زاضي،  و هي لً ـتطي، فهي له ولىضرحه مً  فسه، شهط اإلاإلف الفتطي رىمل، ورىصا ثصهط : كملٌ اإلاإلف

فطز ببملٍب مؼحلٍل، لىىه  اللهمل بمللهبة ألنبمل هىٌؿ منبمل، 
ُ
والفتطي والُطكبى رتمل مً  هىاؿ الهبة التي مفهمل الطكبى مق  هه  حُملًهمل ث

 ولصلً ثىعبم ـميبمل ألاحيملم اإلاصوىضا  ي الهبة ممل ـسا ممل ثفحلط ئلى ممل ثفحلط ئلُه ػملئط الهبملت مً ئًجملٍب وكبٌى وهحى شلً،

غن مً  حيملم ثىفطز  و ثتحملظ ـً الهبة،   مً الُفتط، واإلاطاز  بمل ًذحص  بصًً الىـى
ٌ
واإلالصىز بمللُفتطي بضم الفغن مأدىشا

كمللىا  ن ًلٌى الىارب إلاً ورب له  و إلاً  ضاز  ن يبب له  ـتطثً زاضي رصه،  و هي لً ـتطي  و مسا حُملثً  و هحى شلً، 

 بمللفتط، ـتط الىارب  و اإلاىرىب، وػتُد بصلً لهصا،
ً
 ممل الُطكبى فهي،  ن ًلٌى الىارب  متمل ثيىن فُه الهبة مطثبعة

، وئن مدُّ كبمً وملهد لً ولفلبً : لمتىرىب له  ضكبحً رصه الساض  و رصه الساض لً حُملثً، ـلى  هً ئشا مدَّ كبلي ـملزْت ئليَّ
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 ولصلً كمللىا هي الُطكبى، وهأن ول واحٍس منبم ًطكب مىت آلادط، ألن الىارب ئشا مملت كبل اإلاىرىب، اهحلمد مً  فسن،

. ـىسئٍص رصه الهبة له، بِىتمل ئشا مملت اإلاىرىب له كبمه ـملزت له رصه الهبة ئلى وارببمل، ورصا فطٌق بغن الفتطي وممل بغن الُطكبى

  و بصا ًتىً  ن ًيىن  و ًإجى ـلى رصا البملب مً مؼملئل ًبلى حىم رصا الىىؿ، ورى الفتطي والُطكبى، وكس ادحمف الفلهملء  ي

مل حىتهمل، وشرب البفض ئلى ـسم حىاظرمل، ـً  ورصا االسًث ضواه البيبلي ،«ال حعمسوا وال جسكبىا» واححجىا بحسًث حملبط مطفى

صلى - ن الىبي - ضض ي هللا ـىه- ي ػيىه، وكس شرب  هثي  رل الفمم ئلى حىاظ الفتطي والطكبى، وشلً إلامل حملء  ًًضمل ـً حملبط 

 ألهلها»: كملٌ- هللا ـمُه وػمم
ٌث
 ألهلها، والُسكبى حائصة

ٌث
 واالسًث ـىس  بي زاوز والتيمصي، وصحله ألالبملوي، ،«العمسي حائصة

أمظىىا عليىم أمىالىم وال جفظدوها، فإهه من أعمس عمسي، فهي »: كىله- صلى هللا ـمُه وػمم-و ًًضمل ضوي حملبط ـً الىبي 

مل ومًُحمل ولفلبه، و ي لفٍؾ «للري أعمسها ُا بالعمسي ملن - صلى هللا عليه وطلم-كض ى زطٌى هللا » ٌفجي ثيحلل اإلاىرىب له ح

هي لً ولعلبً من » واالسًث محفٌم ـمُه، والفتطي ًتىً  ن ًلملٌ  و ثلؼم ئلى رعرة  كؼملٍم،  ن ثإبس هلىله «وهبت له

ورصه ألاهىاؿ  و ن ٌشتيط الىارب فيبمل الطحىؿ  فس مىت  حسرم، «هي لً عمسن أو عمسي »: ، و ن ثعمم هلىله«بعدن

، والطحىؿ  بصا -ألن فُه شطط لمطحىؿ-المعرة، ااجتهىض ـلى صلة الىىؿ ألاٌو والمملوي،  ممل الىىؿ الممللث فصرب ئلى صلحه 

 ـىس االىملبمة، وادحملضرمل شُر 
ٌ
اإلاملٌ ئلى مً وربه، شرب ئلى صلحه  ًًضمل حتملـة مً الفلهملء، ورى مصرٌب ـىس اإلامللىُة وضواًة

فأما إذا كاٌ هي لً ما »، ورصا  ًًضمل ًسٌ ـمُه ضواًة مؼمم "اإلاؼمتىن ـلى شطوظهم" لفتىم حسًث ؤلاػعم ابً ثُتُة،

، فإنها جسحع إلى صاحبها
ُ

، فصملض رصا الشطط ـىسئٍص ملطًضا، واإلاشهىض مً مصرب االىملبمة ئلبملء رصا الشطط ولعوم «عشت

. الهبة وثأبُسرمل ـىس شلً

 ألن الؼىجى لِؼد ومللفتطي والطكبى، رى لم يبب الفغن  ي وئن كملٌ ػىىملرمل لً ـتطن، فمه  دصرمل متى شملء، : كملٌ اإلاإلف

ة، - ولصلً ُضوي ـً ابً ـتط االلُلة وئهتمل رى ورب اإلاىففة، ففىسئٍص ًل ًيىن الفلس ًلظًممل مً حهة الحتمً وثيىن ومللفملٍض

زاضرمل، ووملهد حفصة كس - ضض ي هللا جفمللى ـنبم حتًُفمل- هه وضذ مً حفصة بيد ـتط  م اإلاإمىغن - ضض ي هللا جفمللى ـىه

س، كبض ـبس هللا بً ـتط  س بً ااخعملب ممل ـملشد، فمتمل ثىفُد بيد ٍظ اإلاؼىً، وض ي  هه - ضض ي هللا جفمللى ـنبتمل- ػىىد ٍظ

. له

  هيحلل ئلى ممل ًحفمم  فعُة اإلاٍطض، والفعُة شهطرمل اإلاإلف رىمل ألنبمل هىٌؿ مً الهبة، ولىً رصا الىىؿ له  حيملٌم ثذحص به، فهى

، ولصلً كملٌ
ً
 معملة

ً
ض، : ًيىن  ي حملٌ اإلاطو ولِؽ ربة ملت اإلاٍطض مطو اإلاىت اإلاذىف ومً رى  ي ااخىف وملإلاٍط ثبـي

سم لُلحل
ُ
. اال ممل كملٌ لهمل  حيملمٌ .. ومللىاكف بغن الصفغن ـىس الحلملء اللحملٌ، ومً ك

  ٌ طجى بطؤه، مطو اإلاىت رى الصي ًحصل بملإلاىت، ورصا : فملألو ًُ  ن ًلملٌ ممل ًيىن مً ثبيٍؿ مً اإلاٍطض  ي مطو اإلاىت، الصي ًل 

لملٌ رصا ًل ًطجى شفملؤه، ومطضه ًحصل  بعهه، ففىسئٍص ًيىن مطو اإلاىت، وثطثبغ به ألاحيملم،  ُُ لطض مً كبل ألاظبملء ف ًُ  
ً
ـملزا

ض، ٌفجي ومً رى  ي حىم :  ولصلً اإلاإلف رىمل شهط  فض ألامممة، كملٌومً شلً ممل ًحفمم  فعُحه، ومً رى  ي ااخىف وملإلاٍط

ومللىاكف بغن الصفغن : اإلاٍطض مطو اإلاىت مً حهة  مبة الؽً  بعهه، بملثصملٌ الهعن بحملله الصي رى ـمُه، ممملٌ ممل كملٌ

ٌب مً حملٌ اإلاٍطض مطو اإلاىت مً حهة ثىكق الحمف  ـىس الحلملء اللحملٌ، الىاكف بغن الصفغن  ي اإلافطهة رصا حملله كٍط

والهعن  ي حله، فهى  ي االلُلة لِؽ واكًفمل  ي  حس الصفغن وئهتمل بغن الصفغن، فهصا اللٌى  و اححتملٌ رعهه هبغٌي، ولصلً 

. وملن  ي حىم اإلاٍطض مطو اإلاىت

  ٌسم لُلحل ػىاًء وملن رصا اللحل كصملًصمل هتمل ًحصل ـىس اإلالحص آلان منبم، ففي -: ضحته هللا-كمل
ُ
سم لُلحل،  ي مً ك

ُ
ومً ك

عُملت، وئهتمل ػُأجي آلان ألنبمل ثذحص بأحيملٍم، كملٌ ، فهي لِؼد هؼملئط الهبملت وألـا
ً
: حمللة ثلسًته لملحل لى  ـعى ـعُة

، وًل ثسدل الصىضا  ٌٌ وضاهب البحط حملٌ رُجملهه،  ًًضمل رصه مً صىض مطو اإلاىت، ئشا وملن البحط ػملهًىمل فمِؽ  ي شلً ئشيمل

ـىسئٍص  ي ؤلاالملق بحملٌ اإلاٍطض مطو اإلاىت، وئهتمل اإلاطاز ئشا وملن البحط رملئًجمل، ورصا االملٌ  الله الفلهملء بحملٌ اإلاٍطض 

ًَن﴾-: جفمللى-مطو اإلاىت،  ي كىله  ُه الّدِ
َ
 ل

َ
ِلِصين

ْ
َه ُمخ

َّ
ًِ َدَعُىا الل

ْ
ل
ُ
ف

ْ
ا َزِهُبىا ِفي ال

َ
ِإذ

َ
، وشلً ئشا مملحد به [65: الفىىبىت] ﴿ف

ح واضعطبد الؼفً . الٍط
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  ،ورصا رى اإلاصرب ـىس االىملبمة والشملففُة، وشرب  ًًضمل  فض الفلهملء مً االىملبمة والشملففُة ئلى  ن شلً لِؽ بتذىٍف

 وؼهىٌض، ألنبم  ي 
ٌ
ًضمل، واللٌى الصي شهطه اإلاإلف فُه االلُلة  و له كىا ولم ٌفسوا االىم لهصه الصىضا، وكمللىا رى لِؽ مٍط

ٌٍ محلملضٍب، ومً وكق العملـىن ببمسه ئشا اثصل  بم اإلاىت، العملـىن مطٌو دعغٌي مىخشًطا وملن  و مىحىًزا لسي ألاولغن، :  كملٌحمل

لض ي ـلى  رمهمل، ورصا كس اػحجست بصفحه آلان  مطاٌو  ورى مفٍس ًإزي ئلى الهعن، واإلافطوف  هه ئشا وكق  ي بمٍس ًىخشط ٍو

مل،  ًً  هصلً، فتً وكفد ـمُه رصه ألامطاو وملن مً رإًلء،  و ئشا وكق اإلاطو  ي ميملٍن محصىٍض ووملن رصا اإلاطو مفس
ٌ
مفملصطا

فُيىن ـىسئٍص  ي حىم مً وكق العملـىن ببمسه ئشا اثصل به اإلاىت، ورصه االمللة  فطزرمل اإلاإلف ـً اإلاٍطض مطو اإلاىت، ألن 

مل ووكق ببمسه، ورى مىهيٌّ ـً ااخطوج ـنبمل هتمل ههي  غيه ـً  ًً رصا لم ًصب بتطٍو حتى آلان، لىىه إلامل وملن العملـىن مفس

مل، رإًلء ممل حىتهم؟ كملٌ
ً
حىتهم حىم وصِحه  ي ػحة  حيملٍم، ٌفجي : السدٌى ئليبمل، وملن شلً  ي حىم اإلاٍطض مطًضمل مذىف

. االىم ًحفم  ي ـعملًمل رإًلء والىصُة  ي ألاحيملم الحمللُة

  ؟ ممل رى االىم ألاٌو

 أعخم طخت مملىهين عىد }
ً

ادة على الثلث، وال الىازال بش يٍء إال بإحاشة الىازثت، ملا ُزوي أن زحث أحدها أنها ال ججىش ألحىبّيٍ بالٍص

ٌٌث غيرهم، فدعا بهم الىبي  ا، فعخم اثىين وأزق أزبًعا- صلى هللا عليه وطلم-مىجه، ولم ًىن له ما
ً
. {فجصئهم أثثث

  مل  و رى  ي حىته مً الصىض اإلاصوىضا، رإًلء حىتهم حىم  ًًضمل الىصُة، ٌفجي حىم
ً
ئشن رإًلء مً وملن مطضه مطًضمل مذىف

ملزٍا ـلى الممث، وًل لىاضٍذ  عُة والىصُة  ي حلهم ثحفم  ي رصه ألاحيملم التي شهطرمل اإلاإلف،  حسرمل  نبمل ًل ثجىظ ألحىبّيٍ بٍع ألـا

ملزا ـلى الممث، فمللىصُة ئهتمل ثيىن بمللممث، وًل لىاضذ  ش يٍء  بًسا ئًل ئشا  حملظ الىضرة  ئًل باحملظا الىضرة، ًل ثجىظ ألحىبّيٍ بمللٍع

شلً، ٌفجي بأن ٌفعى  حس الىضرة مً رصه الهبة، ففىسئٍص االم لهم ورى كس ربد بخىملظلهم ـً حلهم فُيىن شلً مً كبُل 

جىظ ـىسئٍص ئـعملء الىاضذ، مق  ن ألاصل هتمل رى ملطٌض مً كٌى الىبي   ،«ال وصيت لىازاٍل »- صلى هللا ـمُه وػمم-ؤلاػلملط ٍو

. فاشا  حملظ الىضرة شلً حملظ هصلً

 ٌغيرم، فسـمل : كمل   ٌٌ   ـحم ػحة متمىهغن ـىس مىثه، الطحل إلامل  ـحم ػحة متمىهغن ـىس مىثه لم ًىً له ممل
ً

إلامل ضوي  ن ضحع

فجعئبم رعرة  حعاٍء، فأـحم ارىغن و ضق  ضبًفمل، ممل مفجى رصا الىعم؟ - صلى هللا ـمُه وػمم- بم الىبي 

  ورى اإلاتمىن، رصا الطحل  ـحم رإًلء ،
ٌ
ٌٌ له كُتة رصا الطحل ًل ًتمً ئًل ػحة متمىهغن  ضكملء، والطكُم مً اإلافمىم  هه ممل

عُملت  الؼحة  ي مطو اإلاىت اإلاذىف، ًلحؽد  هه كملم بمللفعُة  ي رصه االملٌ، وهي حملٌ اإلاطو اإلاذىف فمم ثىً هؼملئط ألـا

عُملت التي ثيىن  ي مطو : والهبملت، وئهتمل الصي ًىفص منبمل، ممل ًىفص  ي الىصُة، ولصلً كملٌ اإلاإلف كبل كمٍُل  حىم رصه ألـا

اإلاىت اإلاذىف، وممل وملن شبيًبمل به حىم الىصُة  ًًضمل، ومً شلً  هه ًل ثجىظ ئًل بمللممث، رصا الطحل إلامل  ـحم ػحة متمىهغن، 

مل، ووضق ارىغن وارىغن وارىغن، - صلى هللا ـمُه وػمم-الىبي 
ً
زـمل  بم رإًلء الؼحة، ألهه ًل ًتمً  غيرم، رصا مملله، فجعئبم  رعر

ة وػهتملن،  و ووضق ػهتْغن  لمطق، فأكطؿ بُنبم، فيل ارىغن - ـمُه الصعا والؼعم-ووضق رعرة  ػهٍم،  حسرم ػهٌم لللٍط

ة، فأـحلهم ألنبم رمث اإلاملٌ، وثبلى  ٍم، فجملء رمث رإًلء ارىملن، وادحملضوا ػهتمل، فيملن رصا الؼهم ػهم االٍط  ـً فٍط
ٌ
ـبملضا

ملزا  ً ألاضبفة الصي رم رممملن، ثبلى لهم ػهتمل الطق، فبلىا  ضكملء ورصا هتمل شهطهمل ًإهس رصا االىم، ًل ثجىظ ألحىبّيٍ بٍع لآلدٍط

. صلى هللا ـمُه وػمم-ـلى الممث، وًل لىاضٍذ  ش يٍء ئًل باحملظا الىضرة هتمل شهط اإلاإلف رىمل زلُمه مً ففل الىبي 

جمع في بعض العبيد باللسعت، إذا لم ًِف الثلث بالجميع الخبر: الثاوي}
ُ
ت ج . {أن الحٍس

  ،ًة، ئشا لم ًِف الممث بملاجتُق للخبي، لمىص الساٌ ـلى شل جتق  ي  فض الفبُس بملللـط
ُ
ة ث ااخبي اإلاحلسم  فملزهمل  ن االٍط

ورصا مصرب فتٍطض اإلاىت ئشا  ـحم ـبًسا مً ـبُسه  ي حملٌ مطضه، فع ًىجع مً رصا الفحم ئًل ممل وملن بتلساض الممث، 

. مق الؼحة  ـبٍس - صلى هللا ـمُه وػمم-وشلً لمسلُل اإلاحلسم كبل كمٍُل  ي كصة الىبي حتهىض الفلهملء، 

ا فأشيل، أخسج باللسعت: الثالث}
ً
. {أهه إذا أعخم عبًدا غير معيٍن أو معيى
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  ،ة هي ؤلاػتبملم، وهي التي ثيىن مً كبُل االؾ والىصِب ة، واللـط ئشا  ـحم ـبًسا  غي مفغٍن  و مفًُىمل فأشيل،  دطج بملللـط

فة  : جفمللى- وكس حملء  ي هحملب هللا كىله ولهمل  صٌل  ي الشَط
َ
ْسَطِلين

ُ ْ
َن امل ِ

َ
َع مل

ُ
ىو ًُ ُحىِن * ﴿َوِإنَّ 

ْ
ش

َ ْ
ًِ امل

ْ
ل
ُ
ف

ْ
ى ال

َ
َبَم ِإل

َ
 أ

ْ
َظاَهَم * ِإذ

َ
ف

ة  [141- 139: الصملفملت] ﴾ ﴾، رصا الاػتبملم، رصه هي اللـط
َ
ْدَحِضين

ُ ْ
 ِمَن امل

َ
ان

َ
ي

َ
ٌفجي مً اإلابمىبغن،  [141: الصملفملت] ﴿ف

ػهم -وملن ئشا  ضاز ػفًطا،  كطؿ بغن وؼملئه، فتً وكق ـميبمل الؼهم، ادحملضت فىكق الؼهم - صلى هللا ـمُه وػمم-فمللىبي 

سم ثتُغز االلىق بتتغٍز  و مطجٍح، - الؼفط لجأ ئليبمل ـىس ؤلاشيملٌ، ـو ًُ ة   دصرمل، ومً لم ًلق ثطههمل، فملللملـسا  ي رصا  ن اللـط

 ًمبد  بمل االىم وثىلعق  بمل ااخصىمة، إلظالة ؤلا بملم ومً رصا، لى  هه  ـحم  حس ـبُسه ورصا اإلافحم  غي مفغٍن،  و 
ٌ
وهي  مملضا

ٌٌ  ي ثتُغزه ـً  غيه، ممل ممل لى وملن رىملن ـىسه متمىوملن هعرتمل بملػٍم واحٍس، فتمل االملٌ ـىسئٍص؟ كملٌ : مفغٍن لىً وكق ئشيمل

فحم، رصا رى االىم الممللث ٌُ  فتً وكفد ـمُه منبم، فاهه ـىسئٍص 
ٌ
ة ة، ثىضق كـط . االملٌ ـىسئٍص  ن ًذطج بملللـط

 له طىاه، أو جبرأ به ثم ملً عىد املىث كيمخه أهه : السابع}
ً

أهه ٌعخبر خسوحها من الثلث حاٌ املىث، فلم أعخم عبًدا ال ماال

. {أعخم وله حين إعخاكه

 ي الفعُة،  ي حملٌ مطو اإلاىت  و االملٌ التي ٌبمب ـلى : الطا ق  
ٌ
 مهتة

ٌ
ٌفحبي دطوحهمل مً الممث حملٌ اإلاىت، ورصه كملـسا

مل الؽً اثصملٌ الهعن  بمل،
ً
 ومللصىض التي شهط اإلاإلف، مً اللُىز  ن ًل ثيىن  هثي مً الممث هتمل ثلسم، ممل الضملبغ  ي وىنبمل رمم

 وملن ًتمً رعرغن  لًفمل، فلملٌ
ً

، ـشطا -صسًلي ورى  ي مطو اإلاىت- همل  ـعُُد فعًهمل مً الىملغ، :  و  هثي؟ فمى  ن شخًصمل ممع

 ًلف، فهل ًلملٌ ثىفص ـىسئٍص ـعُحه ألنبمل الممث؟  م ًلملٌ ًل ثىفص ألهىمل ًل هسضي كس ثيىن  هثي مً الممث، هُف ثيىن  هثي مً 

ألن اإلافحبي  ي رصا اإلالساض رى حملٌ اإلاىت، فُتىً ئشا مملت ًيىن دؼط هصف مملله، فحيىن الفشط آًلف هصًفمل، : الممث؟، كملٌ

واإلافحبي ٌفحبي دطوحهمل مً الممث، شلً ألن الممث رى االملٌ الصي ًحصل : بل ثيىن  هثي مً الىصف، ولصلً كملٌ اإلاإلف رىمل

فمى  ـحم ـبًسا ًل مملٌ له ػىاه، ممل ـىسه ئًل رصا اإلاتمىن  و ممل : به الاهحلملٌ ئلى الىاضذ واإلاىص ى له بىصٍُة  و ـعٍُة، كىله

حم ومه حغن : ـىسه ئًل رصه السابة التي ًتمىهمل،  و الؼُملضا،  و البِد، كملٌ ـَ رم ممً ـىس اإلاىت ضفف كُتحه، ثبِىمل  هه 

 ٌ ٌٌ ػىاه، رم ًلى : رم ممً ـىس اإلاىت ضفف كُتحه، ًلٌى اإلاإلف: ئـحملكه، ٌفجي رصا اإلاتمىن لى  ـحله ولم ًيىن له ممل

حملق  صبحد رمث التيهة، والىصُة ثيىن بمللممث، ورىصا الفعُة  فُخبغن ـىسئٍص  هه ـحم ومه حغن ئـحملكه، ألن كُتحه حغن ؤلـا

 ي مطو اإلاىت اإلاذىف، فاشا وملن ًل ًتمً  غي رصا اإلاتمىن  و رصه الؼُملضا  رىملء ئدطاحهمل مً ممىهمل ـلى ػبُل الفعُة، رم 

مل ألهه ثبغن  هه دطج مً الممث
ً
مل، وثىفص فُىفص ـحله ئشا وملن متمىو

ً
. ممً ـىس اإلاىت ضففهمل فحيىن ـىسئٍص رمم

 ٌووملن ممل هؼبه  فس شلً له، ئشا اإلاتمىن هؼب  فس ـحله مىؼًبمل كبل مىت رصا اإلافحم، ورى  ي االلُلة ـىس الفحم لم : كمل

ًىً دملضًحمل مً الممث وئهتمل  هثي مً الممث، فمم ًىفص  ي حملٌ الحمفؾ بمللفحم، وئهتمل هفص ـىس اإلاىت ألهه ثبغن لىمل إلامل ممً 

ضفف كُتحه، فصملض رصا آلان ًتمل الممث، ثبغن لىمل ـىس شان صملض ُمفحًلمل، فاشا ممً شًِئمل  ي رصه الفتيا بغن الحمفؾ بمللفحم، 

فحم، ئشا ثبغن  هه ممً ممل 
ُ
ولى لم ًىً  ي الممث، ٌفجي  ي ملساض الممث، وئهتمل وملن ئش شان  هثي، وبغن الىفملا،  و اإلاىت لهصا اإلا

. ففي رصه الفتيا ممل ممىه له؛ ألهه صملض ـىسئٍص ُمفحًلمل: ًيىن ـىسه رصا اإلاتمىن  غي مجملوٍظ لمممث، كمللىا

 ٌه به، ٌفجي لى  ن رصا اإلاحبيؿ بمللفعُة  ي مطو اإلاىت : كمل فحم مىه ش يٌء، وًل ًصح ثبـي ٌُ ًٌ ٌؼحبطكه، لم  ًْ وئن صملض ـمُه ز

فتل  ٌُ اإلاذىف، ٌفجي رصا الىارب وملن ـمُه زًىٌن جؼحبطق حتُق اإلاملٌ، ومً اإلافمىم  ن السًىن ثحفمم  فغن التيهة، فع 

،  ن الىبي  ً ملسٌم ـميبمل، هتمل حملء مً حسًث ـلّيٍ ًْ ً - صلى هللا ـمُه وػمم-بمللىصُة، وًل بمللفعُة ـىسئٍص؛ ألن الس ًْ كض ى بمللس

. كبل الىصُة، ورصا محل ئحتملٍؿ بغن الفمتملء

 م ـمُه وكد اإلاىت، ًل وكد ألادص: كملٌ اإلاإلف ّىِ
ُ
ى له  ش يٍء، فمم ًأدصه اإلاىص ي له ظمملًهمل، ك . ولى وص َّ

 مً العمً، فتمل االىم؟ كملٌ
ً
ى لبغيه  ش يٍء، فمم ًأدصه اإلاىص ى له مسا ى له  ش يٍء، رصا اإلاىص ي وص َّ م ـمُه وكد : لى وص َّ لىَّ ًُ

فعي  ي مطو 
ُ
ى له  فلملٍض، وظملٌ مطضه، مىث ػيحْغن،  فس ػيحغن مملت رصا اإلاىص ي،  و اإلا اإلاىت ًل وكد ألادص، ممل وص َّ

اإلاىت اإلاذىف، وحىم الفعُة ـىسئٍص حىم الىصُة، فتمل هىؽط كُتة رصا الش يء ـىس الىصُة، وئهتمل ـىس ثحلم اإلاىت؛ ألهه 

حبملض بلُتة اإلاىص ى به، ودطوحه مً الممث هتمل ثلسم رى ـىس اإلاىت، ًل ـىس الىصُة، ورصا  وكد هفملش الىصُة، وألن الـا
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  و  كل، هُف؟ وهىؽط ئلى بملقي ثطهحه، هىؽط كُتة رصا اإلاىص ى، ًتىىه وملن ـىس 
ٌ

الىعم مملشا ًفُس؟ ًفُس  هه حتى وفطف رى رمث

وصِحه كبل ػيحغن، ًل ًحجملوظ الممث، لىً ًىم مملت الفلملض اضثفق، فصملض ًحجملوظ الممث، ففىسئٍص ًل ٌؼححم مً كُتحه ئًل ممل 

مل فأكل
ً
. وملن رمم

ى له، وال ولد له، فُىلد له ابنٌث صحت العطيت : الخامع} ا ٌعخبر حالت املىث فيهما، فلى أعطى أخاه، أو وص َّ
ً
أن هىهه وازث

. {والىصيت

  ٌألهه ثلسم  هه ًل وصُة لىاضٍذ، فهل اإلافحبي  بصا، وىهه ًل وصُة لىاضٍذ ممل ًيىن ـىس كىله  و ـىس مىثه؟ كمل ، رصا حىٌم مهمٌّ

  ي مطو اإلاىت،  و  وص ى له : ًل، ـىس مىثه، هُف؟ كملٌ: لً
ً
لى  هه  ـعى  دمله،  و  وص ى له وًل ولَس له،  ـعى  دمله ـعُة

 شهٌط، 
ٌ

بىصٍُة، ووملن ئش شان ٌفجي ـىس رصه الىصُة ًل ولس له، فتً اإلافمىم رىمل  ن ألاخ ًل ًطذ، مملزام ممل ًل ًىحس فطٌؿ واضذ

لملٌ ئن رصه الىصُة ًل ـبيا  بمل؟ كملٌ لً ًُ : ًل، اإلافحبي  ن هىؽط ـىس الىفملا، ولصلً كملٌ: فهى  وص ى  ي االلُلة لىاضٍذ، فهل 

، ورصا الابً ًلبس  ن ًيىن شهًطا؛ ألن البيد ًل ثحجب ألاخ ـً اإلاغياذ، ئهتمل  ًٌ ، ٌفجي ُولس لمتفعي  و اإلاىص ي اب ًٌ فىلس له اب

صلد الفعُة والىصُة، إلاملشا؟ ألن : فهىمل ًيىن حىم الفعُة  و الىصُة صلًُحمل، ولصلً كملٌ: ًحجب الصهط، كملٌ لً

ذ مل ـىس وفملا اإلاىّضِ
ً
ى له رصا لِؽ واضر

َ
. اإلاىص ى له  و اإلافع

  فتملت بعمد، الفىؽ، وملن ـىس وصِحه له  ي مطو مىثه اإلاذىف، ـعُحه  و وصِحه، وملن  غي واضٍذ؛ ألن ًٌ ولى وملن له اب

، فلملٌ ًٌ ًمل  خي  همل  ـعًُ هصا،  و  وص ي لً بىصا، ورى  غي واضٍذ، ورصا مشطوٌؿ بحس الممث، لىً الصي حصل  ن : ـىسه اب

ى ي كبمه، فصملض ـىس الىفملا، وفملا اإلاىص ي  و اإلافعي، صملض رصا اإلاىص ى له  و اإلافعى 
ُ
ابىه ـىس وفملا رصا اإلافعي  و اإلاىص ي ث

مل، ففىسئٍص ًل ثصح الىصُة
ً
 .واضر

. وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وطلم حظليًما هثيًرا إلى ًىم الدًن

 


